
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMUNA BLĂGEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR .85/3/, O!r. 2_Q I~
de

revocarea Hotărârii Consiliului Local BIăgeşti nr. 29/2019 de emitere a acordului Consiliul Local
BIăgeşti, pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a suprafeţei de 2.745 mp teren ce

aparţine domeniului privat al Comunei BIăgeşti

Consiliul local Blăgeşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere:

Referatul nr. 4048/16.05.2019 întocmit de Oprea Gheorghe-Daniel - consilier în cadrul
Compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
BIăgeşti;
Expunerea de motive nr. 4049/16.05.2019 a Primarului comunei Blăgeşti;
Raportul nr. 4050/16.05.2019 a compartimentului de specialitate;
Rapoartele comisiilor de specialitate
Legea 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul MADR 1366/2018, pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a
pajiştilor permanente
în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "b", art. 45, art. 48, alin. (2), art. 115 alin. (1), lit. "b" din
Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, Republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂşTE:

Art.l. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Blăgeşti nr. 29/2019 de emitere a acordului
Consiliul Local Blăgeşti, pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a suprafeţei de 2.745 mp teren
ce aparţine domeniului privat al Comunei Blăgeşti.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului - judeţul Bacău, Primarului
Comunei Blăgeşti, persoanei responsabile cu urbanismul din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Blăgeşti, Compartimentului Buget, finanţe, Contabilitate, Salarizare, Impozite şi
Taxe, persoanei responsabile cu domeniul public şi privat al comunei, solicitantului acordului, va fi
publicată prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Blăgeşti şi va fi publicată pe situl Primăriei
comunei Blăgeşti.
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